
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

Před rezervací obytného vozu si prosím pečlivě 
prostudujte podmínky pronájmu. Jejich přesné znění je 
nedílnou součástí smlouvy o pronájmu. 

1. Všeobecné podmínky  
Ke dni pronájmu musí nájemce dovršit věk 22 let a zároveň být držitelem řidičského 

oprávnění po dobu minimálně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení nejméně 2 průkazů 

totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz), v případě firmy 

dále živnostenského listu či výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce nebo 

osoba uvedená ve smlouvě jako další řidič. Vůz je přísně nekuřácký, jakékoli úpravy na 

vozidle (polepy, vrtání, demontáž příslušenství apod.) jsou zakázány. 

2. Předání a vrácení vozidla  
Vozidlo se předává v první den pronájmu mezi 9:00 a 17:00 vždy po telefonické dohodě s 

pronajímatelem, předání mimo uvedenou pracovní dobu po dohodě. Vrácení vozidla v 

poslední den pronájmu ve stejnou dobu, taktéž po předchozí dohodě. Místo převzetí a vrácení 

vozu je v Hradci Králové. Převzetí a vrácení vozidla kdekoliv v ČR na vyžádání za poplatek. 

Pronajímatel předává nájemci vůz v čistém a bezvadném stavu, s plnou nádrží paliva, plnou 

nádrží pitné vody, 2 lahvemi propanbutanu, prázdnou nádrží odpadní vody a prázdnou 

odpadní nádrží chemického WC a s prostředky pro používání chemického WC. Nájemce vrací 

vůz s plnou nádrží paliva, vyprázdněnou kazetou WC a vyprázdněnou nádrží odpadní vody. 

3. Platební podmínky  
Po rezervaci obdrží nájemce proforma fakturu k úhradě zálohy na pronájem. Do 3 pracovních 

dnů je povinen uhradit zálohu ve výši 30% celkové výše nájemného pro blokaci termínu. 

Následně po uhrazení zálohy zašle pronajímatel nájemci k podpisu smlouvu o pronájmu, 

kterou do 2 pracovních dnů nájemce zašle podepsanou zpět pronajímateli. Doplatek 

nájemného, servisní poplatek (účtuje se pouze při pronájmu do 7 dnů) a kauci ve výši 25000 

Kč uhradí nájemce bezhotovostním převodem nejpozději 3 pracovní dny před převzetím 

vozu, případně v den převzetí v hotovosti k rukám pronajímatele. 

4. Storno podmínky a sankce  
V případě odstoupení nájemce od nájemní smlouvy je pronajímatel oprávněn účtovat 

odstupné ve výši 20% z celkového nájemného při odstoupení 61 a více dní před prvním 

sjednaným dnem pronájmu, ve výši 30% z celkového nájemného při odstoupení 31 až 60 dní 

před prvním sjednaným dnem pronájmu, ve výši 50% z celkového nájemného při odstoupení 

11 až 30 dní před prvním sjednaným dnem pronájmu a 100% z celkového nájemného při 

odstoupení 10 a méně dní před prvním sjednaným dnem pronájmu, nedostavením se k 

převzetí vozidla ve sjednaném termínu či nesplnění podmínek jeho převzetí. Při předčasném 

ukončení se nespotřebovaná doba nájemného nevrací. 

Při vrácení hrubě znečištěného vozidla, případně s nevyprázdněnými nádržemi odpadní vody 

a chemického WC je pronajímatel oprávněn účtovat smluvní poplatek až do výše 5000 Kč. 

V případě pozdního vrácení vozidla je pronajímatel oprávněn účtovat smluvní poplatek ve 

výši 500 Kč za každou započatou hodinu zpoždění. 

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní 



dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 5000 Kč za každou ztracenou 

položku.  

5. Pojištění vozu, nehody, poruchy  
Vůz má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s platností 

dle zelené karty. Je all-risk havarijně pojištěno se spoluúčastí ve výši 10%, minimálně však 

10000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události uhrazena z kauce. Pro případ poruchy, 

nehody, živelní události nebo odcizení jsou sjednány asistenční služby v rozšířeném rozsahu. 

Při poškození pouze čelního skla se spoluúčast nájemce nevyžaduje. Při ztrátě nebo poškození 

příslušenství se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně jako vniknutí třetí osoby do vozidla a 

krádež předmětů či příslušenství z vozidla. V těchto případech je vzniklá škoda stržena z 

kauce. Nepokryje-li výše kauce takto vzniklou škodu, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 

pracovních dnů. 

Vznik škody či poškození vozidla je nájemce povinen neprodleně telefonicky oznámit 

pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu nebo 

odcizení vozu je nájemce povinen událost oznámit policii a vyžádat si doklad o provedeném 

šetření. Vůz je krytý zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném 

servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li 

s pronajímatelem dohodnuto jinak. 

 


